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1. Crédito e Financiamento 

Volume de consultas ao BNDES melhora no 1º bimestre 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O volume de consultas para financiamentos do BNDES melhorou nos 
dois primeiros meses deste ano em relação ao ano anterior, disse ontem a 
presidente do banco, Maria Silvia Bastos Marques. Segundo ela, a expectativa 
é que 2017 seja um ano melhor em relação a 2016 e que acontecem sinais de 
retomada da economia. 

"Nossa expectativa é que seja um ano melhor. Os sinais de retomada 
acontecem, mas isso não é uma questão de vontade. Sabemos que existe um 
grande nível de capacidade ociosa. Nossas consultas [até fevereiro] 
melhoraram, mas são coisas ainda incipientes. [...] Vai haver um ponto de 
inflexão este ano. Quanto nós vamos desembolsar [este ano]? Minha resposta 
vai ser sempre: o máximo possível. Queremos muito ter bons projetos para 
financiar", disse a executiva. 

No ano passado, o banco reduziu em 35% o volume desembolsos em 
relação a 2015, para R$ 88,3 bilhões, a maior queda anual da série histórica da 
instituição, que tem início em 1995. Segundo Maria Silvia, o banco está 
trabalhando "firmemente" para reduzir o prazo de análise de crédito das 
operações diretas. Ela não disse para quanto tempo o BNDES pretende esse 
prazo, mas lembrou que há operações que levam de 25 a 2.500 dias para a 
aprovação da análise de crédito. 

Com relação às micro, pequenas e médias empresas (MPEs), Maria 
Silvia afirmou que o banco pretende reduzir, de 45 dias para até 2 dias, o prazo 
para análise de crédito do BNDES em operações indiretas. Após a criação do 
aplicativo voltado para o segmento, já em funcionamento, a executiva contou 
que o próximo passo será a conclusão de um portal na internet, previsto para 
maio. 

No ano passado, os desembolsos para MPEs atingiram R$ 27,2 bilhões. 
Houve um aumento na participação do setor no valor desembolsado, de 27,5%, 
em 2015, para 30,8%, em 2016. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36441668 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Dia do Consumidor ganha relevância, mas ainda está longe de se 
consolidar 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 
Pouco conhecida pelo brasileiro, a data ainda não soma nem 10% do total 
transacionado na Black Friday. A perspectiva, no entanto, é que o apelo para o 
cliente e varejistas cresça daqui para frente 
 

Ainda pouco conhecido do brasileiro, o Dia do Consumidor (celebrado 
hoje) está longe de alcançar o impacto da Black Friday, que em 2016 ficou 
marcada por antecipar as vendas do Natal. Conforme a data se consolide e 
caia nas graças do comprador, no entanto, a previsão é que ela também exerça 
o efeito de concentrar vendas dos meses próximos. 

"Na medida em que a data comece a ganhar dimensão pode-se criar 
uma 'bolha', concentrando vendas que poderiam ocorrer no mês de abril ou 
retardando vendas do começo de março", afirma o CEO da E-bit, Pedro Guasti. 
Segundo ele, essa concentração não seria para a compra de presentes - por 
exemplo para o Dia das Mães -, mas para 'produtos planejados'. 

O diretor da consultoria GS&COMM, Pedro Padis, concorda e afirma 
que, historicamente, a data tem esse perfil de compras individuais. "Como ela 
está distante de datas sazonais, o consumidor aproveita para buscar itens para 
ele, sem pensar em comprar presentes", afirma. 

Movimento 
A comemoração, trazida ao Brasil em 2014 pela Buscapé Company, 

ainda tem uma relevância pequena no varejo e a expectativa da E-bit é que ela 
movimente R$ 265 milhões este ano - cerca de 10% do valor transacionado na 
Black Friday do ano passado. 

O CPO da Buscapé, Fábio Sakae, explica que o pouco impacto se dá 
pelo fato da data ainda ser muito nova, mas que ela vem crescendo 
exponencialmente nos últimos quatro anos. De acordo com ele, há inclusive a 
possibilidade de que, no longo prazo, ela ultrapasse o Dia das Mães em 
importância para as varejistas. "Acho que ela tem essa força [de ultrapassar o 
Dia das Mães], mas ainda é uma data muito nova", afirma. Guasti, da E-bit, é 
mais conservador e afirma que apesar da perspectiva de um crescimento 
expressivo, o Dia do Consumidor não deve se tornar mais importante que o Dia 
das Mães. "Eu acredito que ele pode se consolidar como a segunda ou terceira 
data mais importante do primeiro semestre para o varejo, mas passar o Dia das 
Mães eu acho difícil", ressalta. 

Em relação a possibilidade do brasileiro usar o dia para antecipar as 
compras para a celebração de maio, Sakae diz que podem ocorrer movimentos 
pontuais, mas que não deve ser significativo. "Alguns consumidores mais 
planejados pode ser que façam isso, mas não deve ser relevante. Até pela 
distância de dois meses entre as duas datas", afirma. 
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De acordo com ele, para que a data promocional conquiste de fato o 
brasileiro e se consolide as varejistas precisam oferecer descontos expressivos 
e investir com mais força na divulgação. Para se ter uma ideia, segundo 
pesquisa da E-bit realizada em fevereiro, apenas 38% dos consumidores 
afirmaram ter conhecimento da celebração. Na visão de Padis, da GS&COMM, 
ainda não há investimentos e promoções tão expressivos porque o retorno não 
justifica. "Ninguém quer ficar de fora, mas ao mesmo tempo o retorno baixo não 
justifica um investimento em marketing e em margens tão elevado", afirma o 
consultor. 

Ainda muito restrita ao e-commerce, a data também pode ver uma maior 
disseminação no varejo físico à medida que se consolide. "Se funcionar, sem 
dúvida o restante do varejo deve embarcar." 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/dia-do-consumidor-ganha-relevancia,-mas-
ainda-esta-longe-de-se-consolidar-id611963.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

Mais bancos veem aceleração de ritmo de corte pelo Copom 

 

15 de Março de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
O pregão negativo nos mercados globais e incertezas no cenário 

doméstico não impediram nova rodada de revisões de baixa para a taxa Selic 
no encontro do Copom de abril. Grandes instituições financeiras passaram a 
ver corte de um ponto percentual do juro básico no próximo mês, movimento 
justificado sobretudo pela dinâmica favorável da inflação. 

O Itaú Unibanco alterou projeção de corte de 0,75 ponto da Selic para 
redução de um ponto, tanto em abril quanto em maio. O HSBC vê agora 
decréscimo de um ponto do juro em abril e enxerga Selic de 7,5% ao fim de 
2018. A Mauá Capital passou a trabalhar com quatro cortes seguidos de um 
ponto. 

O economista-chefe do BNP Paribas, Marcelo Carvalho, revisou a 
expectativa de corte da Selic em abril, também para um ponto. O economista-
chefe do BTG Pactual e ex-diretor do Banco Central, Eduardo Loyo, "jogou a 
toalha" e também passou a trabalhar com alívio de um ponto em abril e maio, 
mesma projeção do Citi Brasil, alterada na sexta. 

Esse grupo se soma a Bank of America Merrill Lynch e Banco Safra, que 
desde o começo do mês já previam aceleração da velocidade do alívio 
monetário. 

A grande maioria das revisões foi anunciada após a divulgação do IPCA 
de fevereiro, no fim da semana passada. O índice surpreendeu ao registrar a 
menor taxa para fevereiro em 17 anos, ficando abaixo de 5% no acumulado em 
12 meses pela primeira vez desde junho de 2012. O índice de difusão - que 
mede quão disseminadas estão as variações dos preços - caiu ao menor 
patamar para o mês em 11 anos. 

Para Felipe Salles, responsável no Itaú pela modelagem e elaboração 
de cenários para a economia brasileira, essa dinâmica inflacionária mais 
benigna deve ter impacto relevante sobre as projeções de inflação do Copom, 
sugerindo a possibilidade de um corte mais agressivo já na próxima reunião. 
Salles continua esperando que a Selic feche 2017 a 8,25% ao ano. 

Loyo, do BTG, prevê taxa mais alta, de 9%, para o fim do ano. Também 
para o ex-diretor do BC, a surpresa com o IPCA justificou o corte da 
expectativa para a Selic em abril. Ele considera que a barra para uma 
aceleração da velocidade do alívio monetário ficou "consideravelmente mais 
baixa" do que nos últimos dois encontros do Copom. 

Das instituições consultadas, o HSBC trabalha com o cenário mais 
"dovish" (inclinado à queda dos juros) para a política monetária até o fim de 
2018. O economista-chefe do banco para América Latina, John Welch, diminuiu 
os prognósticos para o juro básico ao fim de 2017 (de 9,75% para 8,5%) e de 
2018 (de 8,5% para 7,5%). A melhora das expectativas de inflação e o "fraco" 
crescimento econômico indicam que o espaço para mais afrouxamento 
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monetário cresceu. O economista entende que as condições monetárias 
continuam sendo apertadas apesar dos cortes da taxa nominal de juros. 
"Claramente, o BC tem espaço significativo para cortar a Selic", afirma Welch. 

Embora vejam espaço para contínuo afrouxamento monetário, os 
profissionais não deixam de citar riscos a esse cenário, vindos sobretudo de 
uma política monetária mais apertada nos EUA - o que contaminaria o câmbio 
e, por tabela, a inflação - e de ruídos em torno do encaminhamento das 
reformas fiscais no Brasil. 

Esse segundo motivo acabou pressionando os juros futuros ontem. O 
Valor PRO, serviço de notícias em tempo real do Valor, informou que o governo 
trabalha com uma demora adicional na votação da reforma da Previdência na 
Câmara dos Deputados. Em vez de abril, prazo inicialmente previsto, o Palácio 
do Planalto considera agora votação no dia 9 de maio, na hipótese mais 
otimista. 

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 
chegou a registrar a maior alta em um mês. Ao fim do dia, subiu para 9,60% ao 
ano, ante 9,52% do ajuste anterior. A probabilidade de corte de um ponto 
percentual da Selic em abril caiu a 70%, ante 79% na segunda. 

O mercado de câmbio também repercutiu a maior cautela. O dólar 
fechou com alta de 0,62%, a R$ 3,1716. (Colaborou Lucinda Pinto) 
 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36441855 
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4. Serviços – Cartão de Crédito 

Taxa do rotativo do cartão deve começar a cair em maio 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões 
(Abecs), Fernando Chacon, afirmou que os primeiros financiamentos com o 
novo parcelado dos cartões devem ser feitos em maio. É a partir daí que o 
impacto das mudanças na regra do rotativo deve começar a ser percebido. "As 
taxas devem ser reduzidas a partir das primeiras semanas de maio e veremos 
uma convergência a partir da segunda semana." 

Nessa nova modalidade de financiamento, o saldo do rotativo será 
convertido em parcelado após 30 dias. O executivo ponderou, no entanto, que 
é possível que a taxa do rotativo em atraso (anterior aos 30 dias) não mexa. O 
restante deve cair com o novo produto. 

A Abecs discute ainda mudanças na precificação de transações de 
valores mais altos. Uma possibilidade é que, além da cobrança ao lojista com 
base em um percentual sobre a transação, possa haver uma tarifa fixa por 
operação no caso de compras de valor alto. 

O diretor de política monetária do Banco Central, Reinaldo Le Grazie, 
disse que o modelo hoje baseado em percentual sobre o valor da transação 
interfere na receptividade do cartão como meio de pagamento pelo 
comerciante. "Ao menos para os cartões de débito, que têm prazo de 
pagamento curto, essa questão merece ser revista." 

Le Grazie lembrou ainda que, recentemente, foram anunciadas medidas 
para reduzir o custo integrado da indústria de cartões. Ele citou a centralização 
da liquidação financeira das transações feitas com cartões em uma câmara 
única, o que deve ocorrer até o dia 4 de setembro. Le Grazie afirmou também 
que o regulador e a indústria trabalharam juntos na mudança do rotativo do 
cartão - medida, segundo ele, de cunho prudencial que gerará redução de risco 
e de custo para os consumidores, assim como a medida provisória que 
possibilita a diferenciação de preços em função de instrumento de pagamento. 
"Tais medidas visam maior eficiência do mercado e pagamentos com estímulo 
à participação de novos entrantes", disse. 

O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse que o 
BC está atento aos subsídios cruzados existentes na indústria de cartões, mas 
afirmou que não vai fazer nenhuma mudança brusca que cause algum tipo de 
ruptura no modelo. "A mensagem que o BC gostaria de passar é que isso é um 
ponto de reflexão, mas o regulador não vai fazer mudança brusca", afirmou. 
Segundo Damaso, é importante que indústria e regulador encontrem um ponto 
de equilíbrio. As mudanças, reforçou Damaso, estão na agenda do Banco 
Central. 

A Abecs prepara uma nova ferramenta para monitorar os juros da 
indústria de cartões. A ideia é apresentar a taxa média ponderada cobrada 
pelas maiores instituições que atuam no segmento. Serão divulgadas as taxas 
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do parcelado com juros do banco, o parcelado da fatura do cartão, o novo 
parcelado automático oferecido após 30 dias de rotativo, taxas de saques 
parcelados, de crédito pessoal, de renegociação e de pagamento de contas. O 
objetivo, disse Chacon, é dar mais transparência e permitir um melhor 
acompanhamento do setor. O grupo de emissores participantes é composto 
pelos maiores bancos: Itaú, Bradesco, Santander, Citi, Banco do Brasil e Caixa. 

Segundo Chacon, a associação deve começar a divulgar as taxas ao 
público a partir de abril. A periodicidade ainda não está definida, mas, pelo 
menos a princípio, deve ser semanal. 
 
 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36441880 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Justiça nega recurso e mantém proibição à cobrança por bagagem 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: O Globo 
 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região entende que regra da Anac pode 
prejudicar consumidor 
 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) manteve a liminar 
que suspende a cobrança de valores para o despacho de bagagens em 
aeroportos brasileiros. A corte negou recurso da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), protocolado por meio da Advocacia-Geral da União (AGU). A 
proibição da cobrança foi determinada na tarde da última segunda-feira, após 
pedido do Ministério Público Federal em São Paulo. 

A AGU havia entrado com recurso (mandado de suspensão) ainda na 
segunda-feira, mas o TRF-3 entendeu que não era o instrumento jurídico 
adequado para recorrer da decisão. Ontem, então, o órgão voltou a questionar 
a liminar, por meio de um agravo de instrumento. Este ainda está em análise. 

Segundo a Procuradoria Regional Federal da 3ª Região (PRF3), unidade 
da AGU que atua no caso, a medida tem como objetivo incentivar a liberdade 
de escolha do consumidor e, consequentemente, a concorrência entre as 
companhias aéreas. 

A presidência do TRF-3, no entanto, entendeu que a regra poderia ser 
prejudicial para o consumidor. "A alteração da norma administrativa permite, 
numa análise superficial, porém cuidadosa, concluir que as empresas de 
transporte aéreo poderão fixar ao seu bem entender não só o valor da 
passagem como também, doravante, o da bagagem despachada, eliminando a 
franquia até então existente", escreveu. 

Com a decisão, permanecem as regras atuais. As empresas são 
obrigadas a obedecer as franquias mínimas de bagagem despachada: 23kg 
para voos nacionais e duas malas de 32kg em viagens internacionais. 

INSEGURANÇA JURÍDICA  
O argumento da AGU era que a liminar que suspende a cobrança de 

bagagem gera insegurança jurídica para o sistema de aviação civil, 
consumidores, empresas aéreas e órgãos públicos. O texto diz ainda que o 
episódio representa uma intromissão do Judiciário na competência da agência 
regulatória. 

O presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), 
Eduardo Sanovicz, também citou a instabilidade jurídica ao comentar a 
proibição da Justiça à cobrança pelo despacho de bagagem. Ele lembrou que o 
episódio ocorre na mesma semana em que o governo pretende conceder à 
iniciativa privada quatro aeroportos (Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e 
Fortaleza). 

Sanovicz reiterou o argumento das companhias aéreas, de que há hoje 
uma "injustiça tarifária". As empresas avaliam que, atualmente, quem viaja sem 
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bagagem acaba pagando a mais para compensar o custo de quem despacha 
as malas de graça. 

Reportagem do GLOBO publicada na segunda-feira mostrou que, na 
data prevista para entrada em vigor da nova regra, apenas a Azul teria 
desconto para quem viaja sem despachar malas, e só para 14 destinos. A Gol 
prometia reduzir preços a partir de abril. O executivo, porém, argumenta que o 
efeito da nova regra seria benéfico para quem viaja com a oferta de descontos 
pelas empresas: - O consumidor que comprar esse bilhete não despacha 
bagagem no porão da aeronave e poderia levar 10kg com ele a bordo. Se a 
tarifa média é de R$ 300, a nova é R$ 270, 10% mais barata - diz. - Foram 
anunciadas passagens a R$ 66, R$ 59, R$ 83 para quem levasse 10kg. Essas 
promoções foram todas suspensas. Não se pode defender regras do século 
passado, do tempo em que voar era privilégio de uma pequena elite. Isso 
afasta o consumidor. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36442048 
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Satisfação do consumidor com companhias aéreas sobe 3,5pp em 
fevereiro 

 
14 de Março de 2017 

Fonte: Brasilturis 
  
Medido pela ESPM, o Índice Nacional de Satisfação do Consumidor 

fechou fevereiro em ligeira alta de 0,5pp, passando de 55,5% no primeiro mês 
deste ano para 56%. Dos 23 setores analisados, 14 apresentaram aumento na 
avaliação, como foi o caso dos supermercados (+ 3,7pp), vestuário (+ 1,6pp), 
drogarias (+ 1,7pp), indústria automobilística (+ 2pp), indústria digital (+ 0,9pp), 
indústria alimentícia (+ 1,2pp), comunicações (+ 2,1pp), hospitais & laboratórios 
(+ 4,2pp), indústria farmacêutica (+ 1,9pp), aviação (+ 3,5pp), transportes 
metropolitanos (+ 0,3pp), saneamento básico (+ 2,8pp), energia elétrica (+ 
0,7pp) e construtoras (+ 1,8pp). 

Os demais segmentos registraram queda na satisfação de seus 
consumidores: lojas de departamento (- 2,6pp), eletroeletrônicos (- 0,5pp), 
personal care (- 1,9pp), bebidas (- 0,9pp), bens de consumo (- 5,7pp, o maior 
índice negativo do mês), bancos (- 1,2pp), seguradoras (-1,1pp), convênios 
médicos (- 1pp) e gás (- 0,3pp). 

Uma única notícia – o anúncio de um possível investimento de uma 
companhia aérea norte-americana em duas empresas brasileiras – foi 
responsável, em razão do buzz provocado na internet, pelo aumento da 
satisfação do setor de aviação, que foi de 3,5pp em fevereiro, passando de 
43,3% em janeiro para 46,8% no mês passado. As empresas pesquisadas são 
Latam, Gol, Azul e Avianca. 

Primeiro e único indicador brasileiro com dados totalmente levantados 
na internet, o INSC avalia mensalmente o que pensam os consumidores de 
produtos e serviços de 92 empresas de 23 setores da economia. 
 
 
 
https://novo.brasilturis.com.br/satisfacao-do-consumidor-com-companhias-
aereas-sobre-35pp-em-fevereiro/ 
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6. Serviços – Turismo 

Brasil prepara medidas para facilitar vida de turistas 

 
14 de Março de 2017 

Fonte: Uol 
  

O Brasil prepara uma série de medidas para facilitar a vida dos turistas, com 
um aumento de rotas aéreas e um melhor acesso a seus principais atrativos, afirma 
em entrevista com a Agência Efe o secretário-executivo do Ministério do Turismo, 
Alberto Alves. 

Alves, que está em Portugal para participar da Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL), que começa amanhã, quarta-feira, explica que as autoridades pretendem 
aumentar o peso de um setor crescente no país - representa 3,3% do PIB - fazendo as 
coisas mais simples. 

A principal questão que será trabalhada é a malha aérea do Brasil, que às 
vezes parece, ressalta Alves, uma espécie de "continente" por suas dimensões, no 
qual é fundamental "facilitar a vida do turista para se locomover" de forma direta a 
outros destinos além das grandes cidades. 

A medida tenta não só conectar mais o Brasil com o resto do mundo, mas 
dentro do próprio país, com o aumento das rotas nacionais. 

"Isso vai facilitar muito a vida do turista", insiste Alves, que também aposta em 
tornar mais acessível o turismo ecológico e oferecer mais segurança aos visitantes.  

Tudo isso faz parte de uma estratégia para reforçar esta atividade para que ela 
se transforme em uma parte importante da recuperação econômica do país, como 
destaca o secretário-executivo de Turismo. 

"Estamos trabalhando mais do que nunca para inserir o Ministério do Turismo 
dentro da matriz econômica do governo", aponta Alves. 

A proposta também visa os profissionais do setor, para quem as autoridades 
estão "atualizando a legislação geral do turismo para permitir que seja simplificada e o 
empresário realmente invista no Brasil". 

A intenção, acrescenta Alves, é que a economia "cresça e gere emprego" com 
a ajuda do turismo, que já emprega no país cerca de 7,3 milhões de pessoas de forma 
direta ou indireta. 

Estas são as propostas que o Brasil leva à BTL, a feira portuguesa mais 
importante do setor, que em sua 29ª edição contará com a presença de 1.200 
empresas de 42 países. 

Para Alves, é uma grande oportunidade, pois o evento abre "duas portas 
importantes" para o Brasil: ter a possibilidade de "encontrar compradores profissionais" 
com uma oferta "inovadora e competitiva", e fazer com que o público conheça os 
destinos brasileiros. 

A proposta, "muito rica e variada", contém ingredientes conhecidos, como 
praias paradisíacas, gastronomia e a Amazônia, combinada com esta intenção de 
"facilitar" o desenvolvimento da atividade turística.  

 
https://economia.uol.com.br/noticias/efe/2017/03/14/brasil-prepara-medidas-para-
facilitar-vida-de-turistas.htm 
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7. Comércio Eletrônico 

Brasileiro faz 58 mil transações digitais por hora 

 
14 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

Com o crescimento de brasileiros ativos no e-commerce e a 
popularização dos aplicativos de música, filmes e transportes, o consumidor 
digital tem ganhado cada vez mais força. Mesmo sendo uma modalidade 
recente no mercado, esse perfil cresce exponencialmente em números de 
consumidores e de transações: quatro em cada dez brasileiros portadores de 
cartão são digitais e mais de 58 mil compras digitais acontecem por hora no 
país. 

Esses e outros números do consumidor digital foram traçados pelo 
Score Digital, novo modelo estatístico desenvolvido pioneiramente no Brasil 
pela Visa Perfomance Soluctions, para analisar as tendências e os impactos 
provocados pelas transações digitais na economia, no varejo e no mercado 
financeiro. 

“As empresas já estão atentas à necessidade de serem inovadoras e 
tecnológicas, mas é importante entender quem é esse consumidor e como ele 
se comporta, seja para melhorar sua performance, criar produtos ou explorar 
os canais digitais com mais eficiência”, conta Fernando Teles, country manager 
da Visa. 

O modelo estatístico analisa uma série de variáveis, como intensidade 
de uso, variedade de comércios online, amplitude de valores gastos, evolução 
versus tempo, entre outras. São estudadas pela Visa todas as operações 
realizadas no e-commerce e nos aplicativos, divididas nas seguintes 
dimensões: Media Streaming, Social Media, Central de Apps, E-commerces 
Tradicionais e Inovadores, Apps de Transporte e Turismo. 

O Score Digital descobriu que as dimensões que mais se destacaram no 
Brasil, em 2016, foram Media Streaming e Transporte, encabeçadas 
principalmente pela pulverização dos aplicativos de taxis e de carros 
compartilhados e dos serviços de compartilhamento de filmes, músicas e 
séries. “Os consumidores digitais tem uma característica muito desejada pelas 
empresas: eles são leais. Por isso que essas duas dimensões cresceram tanto 
no ano passado, sobretudo se considerarmos variáveis como a frequência de 
gastos e a evolução de uso no tempo”, avalia Javier Vazquez, vice presidente 
da Visa Performance Solutions. 

Mas quem é o consumidor digital brasileiro? 
Para entender o perfil dos compradores digitais, o Score Digital avalia os 

hábitos de compras em três categorias: os Ocasionais, que possuem um 
consumo digital esporádico; os Emergentes, que já adotam esses canais no dia 
a dia, mas em quantidade inferior às transações em lojas físicas; e os Super 
Digitais, que realizam predominantemente compras no mundo digital. 

Nesse cenário, temos o seguinte perfil do consumidor digital brasileiro, 
que já representa 40% da população: 
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·Ávido por conectividade e tecnologia, que está em busca de inovação 
em todos os seus produtos e serviços; 

· 51% são Ocasionais, 39% são Emergentes e 10% Superdigitais; 
·Os Emergentes realizam cerca de 3 vezes mais transações do que os 

Ocasionais; 
·Já os Super Digitais, compram em média 13 vezes mais do que os 

Ocasionais Digitais. 
“Esses dados são de extremo valor para ajudar as empresas a se 

posicionarem como inovadoras. Ao avaliar o Score Digital percebemos que 
esse compartamento é extremamente dinâmico e a curva de crescimento está 
direcionada aos Super Digitais. Reforçando a urgência de se estar preparado 
para as mudanças que surgirão com mais velocidade a partir da migração entre 
estes grupos”, finaliza Javier. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiro-faz-58-mil-transacoes-
digitais-por-hora/ 
 
 

 
Voltar ao índice  
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8. Emprego 

Expectativa de contratação no Brasil segue negativa no 2º tri de 2017, diz 
pesquisa 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: G1 
  
Intenção de contratação está no nível de -4%, resultado melhor do que os -9% 
do trimestre anterior. 
 

A expectativa de contratação de profissionais no segundo trimestre de 
2017 no Brasil segue negativa, segundo pesquisa de emprego do 
ManpowerGroup. De abril a junho de 2017, a intenção de recrutamento no país 
está no nível -4%, índice melhor do que o registrado no trimestre anterior (-9%) 
e no último trimestre de 2016 (-11%). 

Segundo o levantamento, o resultado representa um crescimento de 6 
pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior e 4 pontos 
percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2017. 

“É muito cedo para dizer que estes indicadores positivos signifiquem 
uma reviravolta, mas nós esperamos que o pior já tenha passado. Nos últimos 
dois anos tivemos muitas dificuldades com relação ao mercado de trabalho, 
mas temos muitos profissionais qualificados que estão prontos para aproveitar 
as futuras oportunidades que surgirão. Estamos confiantes que teremos um 
crescimento nos próximos três meses”, analisa Nilson Pereira, CEO do 
ManpowerGroup no Brasil. 

No país, 15% dos empregadores esperam aumentar o quadro de 
profissionais nos próximos três meses, 15% antecipam uma redução na equipe 
e 65% não preveem mudança em sua força de trabalho atual. 

Foram entrevistados 850 empregadores no Brasil, além de 58.293 
profissionais em 43 países. 

Por setor 
Agricultura, pesca e mineração é a área mais otimista entre as oitos 

pesquisadas no Brasil, com previsão de crescimento de 17%, o maior indicador 
em quatro anos. 

“As previsões para o segundo trimestre continuam desapontando, mas 
temos alguns sinais de estímulo. Por exemplo, a confiança em melhoria na 
contratação no setor de transporte tem apresentado um crescimento gradual 
por três trimestres consecutivos. E o setor industrial tem a mais forte previsão 
desde 2014”, diz Pereira. 

Os empregadores do setor da construção civil relataram os piores 
indicadores com -21%, apesar de ser a previsão mais otimista do setor em dois 
anos. 

A área de finanças, seguros e setor imobiliário reportou uma perspectiva 
de -2%, a mais fraca intenção de contratação desde que a pesquisa teve início, 
há 8 anos. 

Por região 
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O estado de São Paulo apresenta os melhores indicadores com um 
crescimento de 3 e 8 pontos percentuais, em relação ao trimestre anterior e ao 
mesmo período do ano passado, respectivamente. 

O pior cenário é no Rio de Janeiro que apresentou uma previsão de 
queda de -23% para o próximo trimestre, caindo 6 pontos percentuais em 
relação ao trimestre anterior e 4 pontos percentuais quando comparado com o 
mesmo período de 2016. 

No mundo 
Empregadores de 39 dos 43 países pesquisados têm intenção de 

aumentar a folha de pagamento em graus variados no próximo trimestre. Em 
geral, espera-se que as oportunidades para os candidatos a emprego 
permaneçam semelhantes aos indicadores apresentados nos primeiros três 
meses de 2017. 

Taiwan, Japão, Eslovênia e Índia são os países com maior confiança na 
contratação. Na outra ponta, com as piores previsões estão Brasil, Itália, 
Bélgica e Suíça. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/ritmo-de-
contratacao-no-brasil-continua-negativo-no-2-tri-de-2017-diz-pesquisa.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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9. Mercado Imobiliário 

Preço do aluguel sobe 0,15% em fevereiro 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: Exame 
  
Apesar do ligeiro avanço nominal, o valor médio do aluguel residencial ainda 
sobe bem abaixo da inflação, como mostra o Índice FipeZap de Locação 
 

O preço médio dos imóveis anunciados para locação sofreu um pequeno 
aumento de 0,15% em fevereiro, segundo o Índice FipeZap de Locação, que 
acompanha a variação nos valores de residências anunciadas em 15 cidades 
brasileiras. 

Foi o segundo avanço nominal consecutivo, já que em janeiro houve 
uma alta de 0,17%. Nos 20 meses anteriores, o índice havia registrado queda. 

Mesmo assim, o mercado de aluguel ainda está mais favorável para 
locatários do que para os donos de imóveis. Se forem levados em conta os 
últimos 12 meses encerrados em fevereiro, o aluguel residencial cedeu 2,76%. 

Novamente, os preços de locação subiram bem abaixo dos demais 
preços da economia. Ao considerar a inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 
meses, de 4,76%, a queda real do Índice FipeZap de Locação foi de 7,18%. 

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem 
uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices 
inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida 
com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a 
oscilação dos preços pela variação da inflação. 

Em todas as cidades pesquisadas, o preço médio dos apartamentos 
anunciados para locação ficou abaixo da inflação. Por isso, ainda é 
recomendável tentar um desconto com o proprietário na hora de assinar novos 
contratos. 

O Índice FipeZap de Locação é desenvolvido em conjunto pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo site de classificados 
Zap Imóveis, com base em anúncios da internet. A pesquisa não incorpora no 
cálculo a correção dos aluguéis em contratos vigentes, cujos preços são 
reajustados periodicamente. 
 
 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/preco-do-aluguel-sobe-015-em-fevereiro/ 
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10. Empreendedorismo 

Empreendedorismo social é aposta dos jovens para o futuro 

 
14 de Março de 2017 

Fonte: Terra 
 
Pré-aceleradora está com inscrições abertas para aqueles que buscam 
impactar a sociedade 
 

De cada três jovens, dois desejam se tornar empreendedores. Isso é o 
que diz uma pesquisa realizada com 6 mil jovens ao redor do mundo, feita pela 
Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). Abrir o próprio 
negócio é uma opção cada vez mais presente na vida de quem não se 
identifica com as propostas oferecidas no mercado de trabalho ou para quem 
quer dar um novo rumo para a carreira. 

O dinheiro já não é mais uma prioridade, o que importa é impactar 
positivamente a sociedade. O desafio do jovem empreendedor é conseguir 
conciliar retorno financeiro com propósito. O SGB Lab, laboratório pioneiro no 
apoio a ideias de impacto, impulsionou 349 empreendedores de todo Brasil a 
validarem seus modelos de negócio e está com as inscrições abertas para 
edição de 2017. O prazo para participar da iniciativa é até o dia 26 de março, 
pelo site www.sgb.org.br/lab. 

Um exemplo de quem encontrou no Empreendedorismo Social uma 
opção de viver num mundo mais preocupado com o meio ambiente, 
colaborativo e com oportunidades para todos, é o do mineiro Roberto Novaes, 
que busca combater o vírus da Dengue, Zika e Chikungunya. Quando se 
inscreveu para o SGB Lab, já havia criado a tecnologia e validado alguns 
processos. No entanto, ainda não sabia como gerar impacto social. Durante o 
ano de 2016 ele testou o projeto em diferentes comunidades buscando apoio 
tanto da população quanto do governo e conseguiu impactar mais de 100 mil 
pessoas. 

O SGB Lab funciona como uma pré-aceleração de ideias de diferentes 
estágios para pessoas que querem empreender iniciativas que contribuam para 
resolver problemas da sociedade. A edição 2017 terá encontros online e 
presenciais, 96 horas de imersão na Grande Florianópolis, uma das regiões 
consideradas polo tecnológico do Brasil e uma das melhores para se fazer 
negócio. Diferente de outros modelos de aceleração, o Lab tem custos de 
hospedagem e alimentação incluídas nas atividades presenciais. Os encontros 
trazem metodologias inovadoras como Design Thinking, Startup Enxuta e 
Modelo de Negócio Canvas, alinhados a muitas propostas "mão na massa". 
Para os 50 selecionados, há uma taxa de participação de R$ 900,00 para 
Empreendedores e ONGs e de R$ 1.800,00 para Empresas acima de 30 
funcionários e órgãos públicos. A taxa custeada pelos participantes será 
revertida para fundos de investimento semente, que serão entregues ao final 
para três ideias de destaque. No entanto, há a possibilidade de parcelamento 
deste valor ou de bolsas de inscrição e auxílio viagem, que deverão ser 

http://www.sgb.org.br/lab
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solicitadas durante o processo seletivo mas serão analisadas após todas as 
etapas para os selecionados para o laboratório. 

Para Carolina de Andrade, diretora-executiva do Social Good Brasil e 
mentora do laboratório, é uma oportunidade para quem deseja ter um novo 
olhar sobre si e as formas de empreender. "Construímos e validamos a 
metodologia do Lab ao longo de 6 turmas. Participar do Lab é uma forma de ter 
acesso à uma rede que acredita no seu potencial e pode ajudar a alavancar a 
sua ideia", conta. Ela, que também é mãe, ressalta a importância do ambiente 
como um local acolhedor para as empreendedoras com filhos pequenos, que 
podem trazê-los para os encontros e tê-los por perto enquanto buscam 
empreender em algo novo que faça sentido com o seu momento de vida. 
 
 
 
 
https://noticias.terra.com.br/dino/empreendedorismo-social-e-aposta-dos-
jovens-para-o-futuro,179c0154505333a2a31c519f0d045364hth5ycmq.html 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  21 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

11. Curtas 

Inflação pelo IGP-10 cai de 0,14% para 0,05% e acumula 5,11% em 12 
meses 

 
15 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) ficou em 

0,05% em março. A taxa apurada é inferior aos percentuais de fevereiro deste 
ano (0,14%) e de março de 2016 (0,58%). O IGP-10 acumula 1,07% no ano e 
5,11% em 12 meses, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

A queda da inflação entre fevereiro e março foi influenciada pelos preços 
no atacado e no varejo. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que analisa o 
atacado, teve deflação (queda de preços) de 0,12% em março. Em fevereiro, a 
deflação havia sido de 0,03%. 

A inflação do Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, caiu 
de 0,54% em fevereiro para 0,32% em março. No entanto, o Índice Nacional de 
Custo da Construção, terceiro subíndice que compõe o IGP-10, teve alta de 
0,36% em fevereiro para 0,59% em março. 
 
 

Saúde e beleza é a quarta categoria com maior número de vendas no e-
commerce 

 
14 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Apesar da crise econômica vivenciada pelo país, comércio eletrônico 

nacional registrou crescimento nominal de 7,4% no faturamento em 2016, 
alcançando receita de R$ 44,4 bilhões, segundo o 35º Webshoppers, 
levantamento realizado pelo Ebit. 

Entre os destaques está a categoria de saúde, cosméticos e perfumaria, 
que atingiu o quarto maior volume de pedidos entre todos os setores do 
comércio eletrônico, registrando 11,2% de share. Com isso, o segmento 
conseguiu aumentar 1,2% sua participação no número total de solicitações em 
relação ao ano de 2015, quando a categoria foi responsável por 10% das 
vendas. 
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12. Feiras 

 
09/03/2017 até 19/03/2017 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DARIO PIMENTA NOBREGA 
Cidade: UMUARAMA – PR 
 
10/03/2017 até 19/03/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções. 
Local: Beira Rio 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
13/03/2017 até 16/03/2017 – MOVELPAR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas 
Cidade: Arapongas – PR 
 
15/03/2017 até 19/03/2017 – RIO ARTES MANUAIS 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Sulamerica 
Cidade: Rio de janeiro - RJ 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – Expoagro Afubra 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – SHOW SAFRA BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – ABRIN 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – BRAZIL ROAD EXPO 2017 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
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21/03/2017 até 23/03/2017 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Rio Centro Pavilhão 4 Climatizado 
Cidade: Rio de Janeiro-Brasil - RJ 
 
22/03/2017 até 23/03/2017 – EXPOVENDING & OCS 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Palácio das Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo - SP 
 
24/03/2017 até 26/03/2017 – SALAO DO LOJISTA - SAO CARLOS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Centro de Eventos Bazuah - São Carlos 
Cidade: SÃO CARLOS - SP 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


